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Tworzenie wiedzy o Unii Europejskiej odzwierciedla z jednej strony ewolu-
cję empirycznej rzeczywistości samej Unii, z drugiej natomiast – wewnętrzny 
rozwój dyscypliny i  trendy w  debacie akademickiej. Historia dyscypliny 
legitymizuje dzisiejsze wybory intelektualne i  praktyczne. Opisywana ze 
współczesnej perspektywy zależy od aktualnej pozycji poszczególnych teo-
rii. Nie jest właściwe traktowanie współczesnego układu instytucjonalnego 
jako celu, a poprzednich faz rozwoju – jako etapów koniecznych, tworzenie 
historii dyscypliny w wyniku przeciągnięcia linii od obecnego stanu nauki 
w przeszłość. Znaczenia nabierają wówczas te elementy, które przyczyniły 
się do ukształtowania obcego stanu dyscypliny, a inne, traktowane są jako 
zakłócające. Takie podejście grozi utratą ważnego dorobku naukowego 
wypracowanego w ramach dyscypliny1. 

Początki studiów europejskich można umiejscawiać w momencie usta-
nowienia Wspólnot Europejskich po II wojnie światowej lub wcześniej – 
w  czasie powstawania prac na temat federalizacji Europy. Autonomię na 
uczelniach studia europejskie uzyskały w latach 50. i 60. XX w. Rozwijały 
się w  wyniku rywalizacji idei, teorii i  interpretacji integracji europejskiej. 
Zastępowanie jednych teorii przez inne było odpowiedzią na zmiany rze-
czywistości empirycznej. Część badaczy twierdzi, że studia europejskie są 
częścią nauk politycznych, powinny więc podlegać ich rygorom. Inni, że 
powinny być traktowane jako odrębna dyscyplina lub sytuować się między 
istniejącymi dyscyplinami i czerpać z ich dorobku2.

1 B. Rosamond, European Integration and the Social Science of the EU Studies: the Dis-
ciplinary Politics of a Subfi eld, „International Aff airs”, vol. 83, nr 1, 2007, s. 242–243. 

2 J. Jupille, J.A. Caporaso, J.T. Checkel, Integrating Institutions: Rationalism, Constructiv-
ism, and the Study of the European Union, „Comparative Political Studies”, vol. 36, nr 1/2, 2003, 
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W ramach historii dyscypliny występuje pogląd, że wiele prac na pierw-
szym etapie rozwoju studiów europejskich było deskryptywnych. Nie prze-
strzegano rygorystycznie metodologii badań naukowych, a wczesne teorie 
integracji były nienaukowe. Pogląd ten jest jednak nieuzasadniony, bowiem 
neofunkcjonalizm stosował metodologię naukową, początkowo zdawał się 
dobrze wyjaśniać integrację europejską i dopiero regres integracji europej-
skiej przyczynił się do jego zakwestionowania. 

Od końca lat 60. do połowy lat 80. integracja europejska była w zastoju. 
Rozwijało się jednak intensywnie orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, które wpłynęło na ugruntowanie ponadnarodowego 
wymiaru integracji3. Przez długi czas politycy i opinia publiczna nie przy-
wiązywały wagi do orzecznictwa Trybunału. Państwa sądziły, że system weta 
gwarantuje im niezależność i nie przewidziały, że integracja prawna może 
mieć tak znaczące reperkusje polityczne. Zmiana opinii nastąpiła w latach 
1985–1987, bezpośrednio po przyjęciu Jednolitego Aktu Europejskiego, który 
wprowadził w Radzie głosowanie większościowe4. 

Kwestionowano także wyjaśnienia międzyrządowe wyprowadzane 
ze stosunków międzynarodowych, zarzucając im stawianie złych pytań 
badawczych. Tacy badacze jak Karl Deutsch czy Leon Lindberg nie wywo-
dzili się jednak ze stosunków międzynarodowych, lecz z nauki o polityce. 
Zakładając, że Unia Europejska tworzy osobny system polityczny, studia 
europejskie przyjęły ontologię odrębną od stosunków międzynarodowych5. 
Zarazem ich cechą jest różnorodność oraz brak dominującego paradyg-
matu6. Przyjmowano, że te same siły, które doprowadziły do integracji euro-
pejskiej – państwa w  podejściach międzyrządowych, siły rynkowe w  teo-
riach neofunkcjonalistycznych, jednostki i ich interesy w ujęciu zarządzania 
wielopoziomowego – wyjaśniają także funkcjonowanie Unii Europejskiej7.

s. 8; Ph. Murray, European Integration Studies: Th e Search for Synthesis, „Contemporary 
Politics”, vol. 6, nr 1, 2000, s. 19–28.

3 B. Rosamond, European Integration and the Social Science of the EU Studies: Th e Dis-
ciplinary Politics of a Subfi eld, „International Aff airs”, t. 83, nr 1, s. 233. 

4 J.H.H. Weiler, Th e Transformation of Europe, „Yale Law Journal”, 1991, s. 2403–2483; 
J. Nergelius, Th e Constitutional Dilemma of the European Union, Europa Law Publishing, 
Groningen 2009, s. 5.

5 B. Rosamond, European Integration and the Social Science of the EU ..., op. cit., s. 246. 
6 W. Wessels, Cleavages, Controversies and Convergence in European Union Studies, w: M. 

Cini, A.K. Bourne, European Union Studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006, s. 234–236.
7 S. Piattoni, Th e Evolution of the Studies of European Union MLG, w: E. Ongaro, 

A.  Massey, M. Holzer, E. Wayenberd, Governance and Intergovernmental Relations in the 
European Union and the United States: Th eoretical Perspectives, Edward Elgar, Cheltenham 
2010, s. 165. 
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Polityka porównawcza starała się wyjaśnić nie tylko przyczyny integra-
cji europejskiej, lecz także motywy, preferencje i instytucjonalne interakcje 
aktorów w ramach europejskiej wspólnoty politycznej. Zainicjowany w poło-
wie lat 80. instytucjonalistyczny zwrot w studiach europejskich był wynikiem 
dostrzeżenia tzw. pułapki wspólnych decyzji, zauważenia, że kształt instytucji 
unijnych i  reguły decyzyjne, a nie siły polityczne i  społeczne, ograniczały 
przewidywany przez neofunkcjonalistów polityczny rozwój Unii8. 

Na ewolucję studiów europejskich wpływały także czynniki o charakte-
rze zewnętrznym, np. stopniowy wzrost władzy Parlamentu Europejskiego. 
Rozwój systemu politycznego Unii Europejskiej skutkował badaniami nad 
zarządzaniem wielopoziomowym, federalizacją i Unią Europejską jako insty-
tucją regulacyjną. W latach 90. nastąpił wzrost znaczenia polityki zagranicz-
nej, włączenie konstruktywizmu i dyskusja na temat legitymizacji działania 
Unii Europejskiej. Szerzej wprowadzone zostały wywodzące się z nauk poli-
tycznych teorie racjonalnego wyboru, nowy instytucjonalizm, analiza polityk 
publicznych oraz nowe zarządzanie (governance)9. Zarządzanie wielopo-
ziomowe jest częścią tzw. zwrotu w zakresie zarządzania (governance turn) 
w studiach europejskich. Pierwsza generacja literatury na temat zarządzania 
wielopoziomowego była poświęcona możliwości przekształcenia struktury 
instytucjonalnej Unii Europejskiej. Druga skierowała swoje zainteresowa-
nie na nowe modele zarządzania i regulacji10. Spotyka sie opinie, że podej-
ście to rozwija się w  postontologicznej fazie studiów europejskich, którą 
cechuje przeniesienie zainteresowania z  pytania o  to, jakie siły napędzają 
proces integracji europejskiej oraz jaki ostateczny kształt przybierze Unia 
Europejska, na pytanie o  to, w  jaki sposób Unia Europejska funkcjonuje 
i kto konkretnie uczestniczy w podejmowaniu decyzji11.

Zakres tematyczny studiów europejskich poszerzał się. Badania z zakre-
 su polityk publicznych są publikowane na łamach utworzonego w 1994 r. 
„Journal of European Public Policy”, a  z  zakresu wspólnej polityki

8 J. Jenson, F. Mérand, Sociology, Institutionalism and the European Union, „Compara-
tive European Politics”, vol. 8, nr 1, 2010, s. 75.

9 B. Rosamond, Political Science of European Integration: Disciplinary History and EU 
Studies, w: K.E. Jørgensen, M.A. Pollack, B. Rosamond (red.), Handbook of European Politics, 
SAGE 2007, s. 18. 

10 P. Stephenson, Twenty Years of Multi-Level Governance: „Where Does It Come From? 
What Is It? Where Is It Going?”, „Journal of European Public Policy”, vol. 20, nr 6, 2013, 
s. 819.

11 S. Piattoni, Th e Evolution of the Studies of European Union MLG, w: E. Ongaro, 
A.  Massey, M. Holzer, E. Wayenberd, Governance and Intergovernmental Relations in the 
European Union and the United States: Th eoretical Perspectives, Edward Elgar, Cheltenham 
2010, s. 169. 
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zagra nicznej i bezpieczeństwa na łamach powstałego dwa lata później „Euro pean
Foreign Aff airs Review”. Wynikiem zainteresowania wpływem Unii Europej-
skiej na państwa były badania różnych aspektów europeizacji, rozszerze-
nia, polityki sąsiedztwa i polityki ochrony środowiska. Powstanie wspólnej 
waluty skutkowało z  kolei szerszym wprowadzeniem międzynarodowej 
ekonomii politycznej. Normatywny zwrot w  studiach europejskich prze-
jawiał się wzrostem znaczenia takich zagadnień, jak legitymizacja, defi cyt 
demokracji i obywatelstwo w Unii Europejskiej12. 

Tematem rozdziału jest interdyscyplinarność studiów europejskich oraz 
znaczenie poszczególnych dyscyplin w wyjaśnieniu integracji europejskiej. 
W pierwszej części omówiono różne pojęcia związane z  interdyscyplinar-
nością. Część drugą poświęcono charakterystyce studiów europejskich na 
świecie i dominującym modelom studiowania integracji europejskiej. W czę-
ści trzeciej przedstawiono znaczenie poszczególnych dyscyplin naukowych 
– stosunków międzynarodowych, nauk o polityce, prawa, ekonomii i socjo-
logii – w wyjaśnieniu integracji europejskiej. Część czwartą poświęcono stu-
diom europejskim w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania 
programu Jean Monnet. 

Pojęcie interdyscyplinarności 
Dyscyplina naukowa rozumiana jest jako zorganizowana jednostka nauki, 
mająca określony przedmiot badania, zespół wiedzy (teorii i  konceptów) 
oraz program badań i  nauczania. Środowisko naukowe pracuje na okre-
ślonym polu badawczym, dysponuje własnymi teoriami, metodologią, 
siatką pojęć. Rozwój dyscypliny dokonuje się poprzez wybór najlepszych 
podejść i teorii wyjaśniających funkcjonowanie danego obszaru badawczego. 
W ramach dyscyplin akademickich wspólnoty badaczy decydują, co stanowi 
dopuszczalną działalność naukową, jaki jest właściwy sposób prowadzenia 
badań i prezentowania wyników. Istnienie odrębnego obszaru badawczego 
– takiego jak integracja europejska – jest więc warunkiem koniecznym, lecz 
niewystarczającym do powstania dyscypliny13.

Wyróżnia się dwa zespoły poglądów na temat podziału nauki na 
dyscypliny. Atomiści twierdzą, że nauka jest podzielona na porcje wie-
dzy tworzonej przez funkcjonalnie podobne dyscypliny, które skon-
centrowane są na rozwoju własnych teorii. W największym stopniu

12 B. Rosamond, European Integration and the Social Science of the EU Studies, op. cit., 
s. 237–240. 

13 Ibidem, s. 253. 
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do rozwoju nauki przyczyniają się badania monodyscyplinarne. Dyscypliny 
opierające się na dominujących paradygmatach są bardziej spójne i podobne 
do nauk przyrodniczych (np. ekonomia), natomiast dyscypliny, które nie 
mają dominującego paradygmatu (np. stosunki międzynarodowe) są bar-
dziej zróżnicowane14. 

Ewolucjoniści utrzymują z kolei, że dyscypliny nie mają stałych granic, 
a ich zasięg rozszerza się lub zmniejsza w odpowiedzi na wyzwania świata 
i procesy zachodzące w światowej nauce. Dyscypliny są powiązane ze sobą, 
przenikają się wzajemnie, a najbardziej wartościowe badania prowadzone 
są na granicy dyscyplin. Tworzenie nowych dyscyplin otwiera nowe pola 
badań, umożliwia ekspansję tradycyjnych dyscyplin. Granice między dyscy-
plinami są ukształtowane historycznie i w dużej mierze arbitralne, a powsta-
wanie nowych obszarów wiedzy zamazuje je15. 

Interdyscyplinarność oznacza, że studia lub badania wykraczają poza 
paradygmatyczną wiedzę dyscyplinarną. Wykorzystane są w  nich wiedza, 
kategorie i metody badawcze z co najmniej dwóch dyscyplin. Badania inter-
dyscyplinarne wymagają gruntownej znajomości dyscyplin lub stworzenia 
zespołu badawczego składającego się z przedstawicieli wielu dziedzin. Ich 
wynikiem może być powstanie nowej subdyscypliny. Scalanie wiedzy doko-
nuje się w sposób ciągły w ramach wspólnego metajęzyka, zgodnie z przy-
jętymi a priori założeniami ogólnymi, a przedmiot badania osiąga wysoki 
stopień jednorodności w ramach spójnej epistemologii16. Interdyscyplinarny 
charakter znamionują takie nazwy jak ekonomia polityczna, czy historyczna 
socjologia. 

Interdyscyplinarność dotyczy także ustanowienia granic wiedzy, orga-
nizacji uniwersytetu i jego podziału na wydziały. Z jednej strony obserwu-
jemy tendencję łączenia mniejszych dyscyplin i  subdyscyplin w  większe. 
Powstawanie na uczelniach wydziałów – konglomeratów (np. nauk społecz-
nych) sprzyja rozwojowi badań interdyscyplinarnych, grozi jednak utratą 
tożsamości dyscyplin. Przeciwny kierunek – dążenie do specjalizacji – jest 
wynikiem niemożności obserwowania przez badaczy wszystkiego, co się 

14 S. Bulick, Structure and Subject Interaction: Towards a Sociology of Knowledge in the 
Social Sciences, Marcel Dekker, New York, 1982, s. 15–19.

15 European Union Research Advisory Board, Interdisciplinarity in Research, April 2004, 
EURAB 04-009-FINAL, s. 2. 

16 F. Ross, Degrees of Disciplinarity in Comparative Politics: Interdisciplinarity, Multidis-
ciplinarity and Borrowing, „European Political Science”, vol. 8, 2009, s. 27. A.F. Repko, Inte-
grating Interdisciplinarity: How the Th eories of Common Ground and Cognitive Interdiscipli-
narity Are Informing the Debate on Interdisciplinary Integration, „Issues In Integrative Stud-
ies”, nr 25, 2007, s. 12. Zob. szerzej: A.F. Repko, Interdisciplinary Research: Process and 
Th eory, SAGE, Th ousand Oaks 2008.
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dzieje w ich obszarze zainteresowania. Specjalizacja jest z natury procesem
konserwatywnym, sprzyja wzmacnianiu granic dyscypliny i  fragmenta-
cji nauk społecznych oraz oddziałuje przeciwko interdyscyplinarności17. 
Występuje sprzeczność, z jednej strony bowiem badania interdyscyplinarne 
wymagają autonomii dyscyplin, z drugiej – mogą prowadzić do wykształ-
cenia się odrębnej dyscypliny18. 

Pojęcie interdyscyplinarności jest semantycznie dwuznaczne, co przeja-
wia się w różnym rozumieniu roli jaką odgrywa integracja dyscyplin. Może 
ono oznaczać integrację dyscyplin w oparciu o wspólną teorię, koncept czy 
zasadę lub też formą dialogu między dwiema lub więcej dyscyplinami, bez 
konieczności syntezy. W tym drugim znaczeniu jest to raczej wielodyscy-
plinarność. Występuje ona wtedy, gdy różne dyscypliny pracują na jednym 
polu badawczym obok siebie i przy uznaniu różnic między nimi19. Przedmiot 
badania dzielony jest na poszczególne segmenty, które są analizowane przez 
wiele dyscyplin za pomocą własnych metod. Scalanie wiedzy odbywa się 
pod koniec procesu badawczego jako działanie wtórne. 

Transdyscyplinatność dotyczy tworzenia wiedzy między i  ponad dys-
cyplinami za pomocą nowej metodologii. W procesie tym biorą udział nie 
tylko naukowcy, lecz także think-tanki i organizacje pozarządowe. Granice 
między dyscyplinami, podobnie jak granice terytorialne między państwami, 
są uznane za arbitralny produkt społecznej aktywności. Przykładem trans-
dyscyplinarności w  studiach europejskich jest koncepcja Europy jako siły 
normatywnej20.

Neodyscyplinarność dotyczy z  kolei sytuacji przecinania tradycyjnych 
granic dyscyplinarności przez nowe dyscypliny, takie jak administracja 
publiczna, dziennikarstwo czy studia biznesowe. Adyscyplinarność jest 
wynikiem uznania, że granice między dyscyplinami ograniczają rozwój 
wiedzy, dlatego należy dążyć do ich przezwyciężenia i syntezy wiedzy spo-
łecznej. Intradyscyplinarność dotyczy natomiast prowadzenia badań zwy-
kle z  powodu braku samodzielności dyscyplinarnej, jak np. w  wypadku 
pedagogiki, w ramach szerszej dziedziny nauki, np. nauk społecznych czy 

17 G. Griffi  n, T. Green, P. Medhurst, Th e Relationship Between the Process of Profession-
alization in Academe and Interdisciplinarity: A Comparative Study of Eight European Coun-
tries, University of Hull, 2005, s. 57.

18 J. Th . Klein, Th e Dialectic and Rhetoric of Disciplinary and Interdisciplinary, s. 36, 
www.units.muohio.edu/aisorg/pubs/issues/2_klein.pdf.

19 J. Moran, Interdisciplinarity, Routledge, New York 2002, s. 16.
20 A. Warleigh-Lack, M. Cini, Interdisciplinarity and the Study of Politis, „European 

Political Science” vol. 8, 2009, s. 9; I. Manners, Normative Power Europe: A Transdisciplinary 
Approach to European Studies, w: Ch. Rumford, Th e SAGE Handbook of European Studies, 
SAGE, Th ousand Oaks 2009, s. 561–562.
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humanistycznych. Zachodziłaby ona w studiach europejskich, gdyby bada-
nia były prowadzone w oparciu o koncepty pochodzące z jednej dyscypliny, 
np. z nauk politycznych21. 

Pojęcie „analityczny eklektyzm” zakłada przekraczanie konkurujących 
ze sobą podejść w celu określenia i wyjaśnienia problemów w nowy, orygi-
nalny sposób. Teorie zakorzenione w poszczególnych tradycjach badawczych 
oddzielone zostają od pierwotnych założeń i ponownie połączone jako czę-
ści nowych kombinacji konceptów, metod i analiz22. Znaczenie powyższych 
pojęć zostało w sposób syntetyczny przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Pojęcia dotyczące interdyscyplinarności w naukach społecznych

Pojęcie Znaczenie
Wielodyscyplinarność Dyscypliny pracują na danym polu badawczym równolegle, bez 

syntezy podejść badawczych.

Interdyscyplinarność Dyscypliny pracują na jednym polu badawczym, a ich struktury 
kognitywne są zsyntetyzowane.

Transdyscyplinarność Wiedza powstaje między i  ponad dyscyplinami w  oparciu 
o nową metodologię.

Neodyscyplinarność Przekraczanie tradycyjnych granic dyscyplinarności przez nowe 
dyscypliny (np. administracja publiczna i dziennikarstwo).

Adyscyplinarność Dążenie do przezwyciężenia specjalizacji w wyniku uznania, że 
granice dyscyplinarne ograniczają rozwój wiedzy. 

Intradyscyplinarność Prowadzenie badań w  ramach określonej dziedziny nauki 
w  sytuacji braku dyscyplinarnej samodzielności (np. pedago-
gika).

Analityczny eklektyzm Tworzenie nowej kombinacji konceptów w  celu wyjaśnienia 
problemów w nowy sposób.

Źródło: opracowanie własne.

Po przedstawieniu podstawowych konceptów dotyczących interdyscy-
plinarności, w następnej części omówiono charakterystykę studiów europej-
skich w poszczególnych regionach oraz wykształcenie się charakterystycz-
nych modeli studiowania Unii Europejskiej.

21 F. McGowan, Th e Contrasting Fortunes of European Studies and EU Studies: Grounds 
for Reconciliation?, w: Ch. Rumford, Th e SAGE Handbook of European Studies, op. cit., s. 552.

22 P. Katzenstein, R. Sil, Eclectic Th eorizing in the Study and Practice of International 
Relations, w: Ch. Reuss-Smit, D. Snidal (red.), Th e Oxford Handbook of International Rela-
tions, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 110–111; Ch. Reus-Smit, Beyond Metatheory?, 
„European Journal of International Relations”, vol. 19, nr 3, 2013, s. 592–594. 
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Mapa studiów europejskich
Studia europejskie (European Studies) wywodzą się bezpośrednio ze sto-
sunków międzynarodowych. Obejmują także część nauk politycznych, eko-
nomii, prawa i socjologii. Ich przedmiotem zainteresowania są polityczne, 
gospodarcze, kulturowe i społeczne procesy zachodzące w Europie. W węż-
szym rozumieniu studia europejskie to studia nad Unią Europejską (EU stu-
dies), które są subdyscypliną nauk politycznych. Ta nazwa preferowana 
jest na Zachodzie, zawęża bowiem tematyczne pole badawcze i podkreśla 
aktualność, koncentrowanie się na obecnym stanie integracji europejskiej. 
Z  tej perspektywy „studia europejskie” byłyby tematycznie zbyt szerokie, 
natomiast „studia nad integracja europejską” – zbyt ogólne i nieograniczone 
czasowo23. Tak rozumiane obejmują zagadnienia polityczne, prawne i gospo-
darcze Unii Europejskiej. Są bardziej zwarte pod względem obszaru zainte-
resowania, teorii, metodologii i możliwości osiągnięcia spójności dyscypli-
narnej. W wypadku studiów europejskich sensu largo badania prowadzone 
są za pomocą metod właściwych dla poszczególnych dyscyplin, natomiast 
w  wypadku studiów europejskich sensu stricto – za pomocą metodologii 
nauk politycznych24.

Studia europejskie w szerokim znaczeniu są przypadkiem studiów regio-
nalnych (area studies). Studia regionalne wymagają szczegółowej wiedzy 
na temat polityki, kultury, języka, historii, gospodarki i  geografi i danego 
regionu. Studia regionalne, np. afrykanistyczne czy latynoamerykańskie, 
polegały na wielodyscyplinarnych badaniach empirycznych25. Dążyły do 
dostarczenia wiedzy faktografi cznej, stały się jednak przykładem fragmentacji 
nauk społecznych. Ich program często przewidywał studiowanie wszystkiego 
po trochu, lecz niezbyt dogłębnie. Cechuje je defi cyt teorii i generalizacji26.

23 A.K. Bourne, M. Cini, Introduction: Defi ning Boundaries and Identifying Trends in 
European Union Studies, w: M. Cini, A.K. Bourne, European Union Studies, Palgrave Mac-
millan, Basingstoke 2006, s. 3.

24 F. McGowan, Th e Contrasting Fortunes of European Studies and EU Studies: Grounds 
for Reconciliation?, w: Ch. Rumford, Th e SAGE Handbook of European Studies, SAGE, Th ou-
sand Oaks 2009, s. 545; J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne 
i metodologiczne, WN PWN, Warszawa 2007, s. 9; K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Studia 
Europejskie – dyscyplina badań i kierunek kształcenia, w: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, 
Studia Europejskie. Zagadnienia metodologiczne, WAiP, Warszawa 2010, s. 7. Zob. także: 
J.T.S.  Keeler, Mapping EU Studies: Th e Evolution from Boutique to Boom Field 1969–2001, 
„Journal of Common Market Studies”, vol. 43, nr 3, 2005, s. 551–582.

25 C. Calhourn, European Studies: Always Already Th ere and Still in Formation, „Com-
parative European Politics”, 1, nr 1, 2003, s. 14–16.

26 H. Eckstein, A Critique of Area Studies from a West European Perspective, w: L. Pye 
(red.), Political Science and Area Studies, Rivals, or Partners?, Indiana University Press, Bloom-
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Przy wąskiej specjalności właściwa ewaluacja prac naukowych i  dyskusja 
akademicka stały się utrudnione. Studia regionalne były często teoretycz-
nie nieokreślone, przez co utraciły naukową wiarygodność27. W  Stanach 
Zjednoczonych ograniczono środki i  zamknięto wiele instytutów studiów 
regionalnych. 

Studia europejskie miały początkowo wiele cech studiów regionalnych, 
chociaż z powodu specyfi ki kontynentu (występowanie potęg kolonialnych), 
także się od nich różniły. Swoisty paradoks polega na tym, że w Europie roz-
wija się wielodyscyplinarne podejście do badań, które jest charakterystyczne 
dla studiów regionalnych. Polega na równoległym analizowaniu zagadnień 
leżących w  zakresie zainteresowania różnych dyscyplin za pomocą pojęć 
i metod właściwych dla tych dyscyplin28. 

Bardziej precyzyjną mapę studiów europejskich zarysujemy stosując dwa 
kryteria: zakresu dyscyplinarnego i zakresu terytorialnego. Wąskie w wymia-
rze dyscyplinarnym są studia prowadzone w  ramach nauk politycznych. 
Mogą one być prowadzone albo nad Unią Europejską, albo nad całą Europą. 
Szerokie w wymiarze dyscyplinarnym są studia interdyscyplinarne prowa-
dzone w ramach nauk społecznych, prawa, historii i fi lozofi i. I one mogą 
być prowadzone albo wobec Europy Zachodniej, wówczas odpowiadają 
tradycyjnym studiom europejskim, albo całej Europy (zob. tab. 2). Główna 
linia podziału przebiega dziś między leżącymi po przekątnej studiami nad 
Unią Europejską i studiami interdyscyplinarnymi nad Europą.

Tabela 2. Zakres terytorialny i dyscyplinarny studiów europejskich

Wyszczególnienie
Zakres terytorialny

Wąski Szeroki 

Zakres 
dyscyplinarny

Wąski Studia nad Unią Europejską Europa w ujęciu nauk 
politycznych

Szeroki Tradycyjne studia 
europejskie

Studia interdyscyplinarne 
nad Europa 

Źródło: F. McGowan, Th e Contrasting Fortunes of European Studies and EU Studies: Grounds for Recon-
ciliation?, w: Ch. Rumford, Th e SAGE Handbook of European Studies, SAGE, Th ousand Oaks 2009, 
s. 548 (modyfi kacja własna).

ington 1975, s. 215; J. Th . Klein, Th e Dialectic and Rhetoric of Disciplinary and Interdisciplin-
ary, www.units.muohio.edu/aisorg/pubs/issues/2_klein.pdf, s. 43–49.

27 M. Cini, Th e state of the Art’ in EU Studies: From Politics to Interdiciplinarity (and 
back again?), „Politics”, vol. 26, nr 1, 2006, s. 44; H. Wallace, Studying Contemporary Europe, 
„British Journal of Politics and International Relations”, vol. 2, nr 2, 2000, s. 96. 

28 M. Cini, Th e ‘State of the Art’ in EU Studies..., op. cit., s. 43.
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System organizacji studiów europejskich i struktura dyscyplinarna bada-
czy różnią się w  poszczególnych państwach. W  Stanach Zjednoczonych 
i  Wielkiej Brytanii większość członków Towarzystwa Studiów Wspólnot 
Europejskich (ECSA) to politolodzy, natomiast w innych państwach przewa-
żają ekonomiści i prawnicy. Pod względem organizacji studia brytyjskie róż-
nią się jednak od amerykańskich – przypominają model występujący na kon-
tynencie europejskim. W latach 60. tradycyjne dyscyplinarne podejście do 
nauki wydawało się w Wielkiej Brytanii przestarzałe. Dlatego studia europej-
skie zostały umiejscowione poza tradycyjnymi wydziałami, jako studia regio-
nalne na pograniczu nauk społecznych i humanistycznych. Koncentrowały 
się na analizie różnych aspektów rzeczywistości na kontynencie
europejskim29.

Rozdział organizacyjny od nauk politycznych i stosunków międzynaro-
dowych sprzyjał wykształceniu poczucia tożsamości, co znalazło odzwier-
ciedlenie w  organizacji towarzystw naukowych. Europeiści zrzeszyli się 
w  Uniwersyteckim Towarzystwie Współczesnych Studiów Europejskich 
(University Association for Contemporary European Studies – UACES), które 
z czasem rozprzestrzeniło się poza Wielką Brytanię. Z kolei Towarzystwo 
Nauk Politycznych nie podejmowało tematów leżących w obszarze zaintere-
sowania studiów europejskich. Brytyjskie studia europejskie nie są w konse-
kwencji zintegrowane z dyscypliną nauk politycznych, rzadko odwołują się 
do teorii. Nie są także prawdziwie interdyscyplinarne, oddzielone są raczej 
od jakiegokolwiek dziedzictwa dyscyplinarnego, można je więc określić 
mianem „niedyscyplinarnych” (non-disciplinary)30. 

Główne pisma z zakresu studiów europejskich koncentrują się zwykle na 
węższych obszarach tematycznych, takich jak polityka porównawcza, stosunki 
międzynarodowe czy administracja publiczna. Jedynie dwa główne pisma – 
„Journal of European Public Policy” i „Journal of Common Market Studies” 
– publikują artykuły ze wszystkich dziedzin, pełniąc funkcję integracyjną31.

29 H. Wallace, Studying Contemporary Europe, „British Journal of Politics and Interna-
tional Relations”, vol. 2, nr 1, 2000, s. 95–96. Na temat organizacji dyscypliny w  innych 
państwach zob.: R. Domingues, S. Royo, Th e Study of the European Integration Process in 
the United States, „European Political Science”, vol. 11, nr 3, 2012, s. 285–297; Ph. Murray, 
European Studies and the Research in Australia – Bringing History and Geography, „European 
Political Science”, vol. 11, nr 3, 2012, s. 298–313, E. Gorbunova, Institutionalization of European 
Studies in Russia, „European Political Science”, t. 11, nr 3, 2012, s. 337–350; A.Y.M. Shophet, 
Israel and European Studies: A Historical Analysis, „European Political Science”, vol. 11, nr 3, 
2012, s. 314–324.

30 M. Cini, Th e ‘State of the Art’ in EU Studies: ..., op. cit., s. 41-45. 
31 M.D. Jensen, P.M. Kristensen, Th e Elephant in the Room: Mapping the Latent Com-

munication Pattern in European Union Studies, „Journal of European Public Policy”, vol. 20, 
nr 1, 2013, s. 1–20.
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Do tej grupy należy także zaliczyć austriackie wydawnictwo elektroniczne 
European On-Line Papers32. Badania wskazują, że więcej jest tekstów pisa-
nych w oparciu o metody jakościowe, przybywa jednak badań ilościowych 
i prowadzonych z wykorzystaniem modeli formalnych33. Badacze dążą do 
odkrycia mechanizmów przyczynowych, np. analizują w jaki sposób proces 
europeizacji wpływa na państwa członkowskie34. 

Główna linia podziału w  ramach studiów europejskich przebiega dziś 
między badaczami amerykańskimi, którzy tworzą tzw. model głównego 
nurtu, a badaczami europejskimi, którzy reprezentują model pluralistyczny. 
Powyższe modele różnią się pod względem ontologii, epistemologii i meto-
dologii. Pierwszy z nich zakłada, że Unia Europejska jest wspólnotą poli-
tyczną podobną do innych wspólnot, poddaje się badaniu za pomocą metod 
nauk politycznych, takich jak metody formalne i statystyczne. Badacze kon-
centrują się na dedukcyjnych badaniach nomotetycznych, których celem 
jest odkrycie praw i  testowanie teorii. Drugi uznaje Unię Europejską za 
jakościowo inny rodzaj wspólnoty; powinna być ona badana z perspektywy 
różnych stanowisk epistemologicznych i za pomocą różnych metod, także 
w sposób interdyscyplinarny i eklektyczny. Dominują badania indukcyjne 
i idiografi czne, których celem jest zrozumienie poszczególnych przypadków 
i uwypuklenie wyjątkowości unijnej rzeczywistości (zob. tab. 3)35. 

Studia europejskie mogą więc być postrzegane jako część nauk poli-
tycznych, które tworzą wiedzę w sposób dedukcyjny albo jako forma stu-
diów regionalnych, w których dominuje model indukcyjny i idiografi czny. 
Poszczególne obszary Unii Europejskiej mogą być badane przez różne dys-
cypliny, tzn. polityki przez politologów, prawo europejskie przez prawników, 
a  gospodarka przez ekonomistów. Unia Europejska może też być badana

32 eiop.or.at/eiop/index.php/eiop/index.
33 J. Jupille, A Th ousand Flowers Blooming? Methodological Practices in European Union 

Studies, EPS Newsletter 3, Spring/Summer 2005, s. 2–6; S.A. Nyikos, Mark A. Pollack, 
Researching the European Union: Qualitative and Quantitative Approaches, w: T.A. Börzel, 
R.A. Chichowski (red.), State of the European Union, vol. 6, Law, Politics and Society, Oxford 
University Press, Oxford 2003, s. 313–333.

34 Zob. np.: Th . Exadaktylos, C.M. Radaelli (red.), Research Design in European Studies. 
Establishing Causality in Europeanization, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012. W litera-
turze polskiej zob.: L. Jesień (red.), Zmiana i  kontynuacja. Polityka europejska wybranych 
państw Unii Europejskiej, PISM, Warszawa 2008; T.G. Grosse, W  objęciach europeizacji. 
Wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej, ISP PAN, Warszawa 2012.

35 B. Rosamond, Political Science of European Integration, Disciplinary History and EU 
Studies, w: Handbook of European Politics, op. cit., s. 17; B. Rosamond, European Integration 
and the Social Science of the EU Studies: Th e Disciplinary Politics of a Subfi eld, „International 
Aff airs”, vol. 83, nr 1, s. 250.
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Tabela 3. Modele studiów europejskich

Wyszczegól-
nienie

Model głównego nurtu Model pluralistyczny

Ontologia UE jest podobna do innych 
wspólnot politycznych.

UE jest jakościowo innym 
rodzajem wspólnoty.

Epistemolo-
gia

Pozytywizm, wiedza dyscypli-
narna nauk politycznych.

Pluralizm, także interpretacjonizm, 
wiedza interdyscyplinarna. 

Metodologia

Dedukcja, badania nomote-
tyczne, testowanie teorii za 
pomocą metod formalnych 
i statystycznych.

Indukcja, badania idiografi czne, 
różne podejścia metodologiczne.

Źródło: B. Rosamond, European Integration and the Social Science of the EU Studies: the Disciplinary 
Politics of a Subfi eld, „International Aff airs”, vol. 83, nr 1, 2007, s. 236 (modyfi kacja własna).

w  sposób interdyscyplinarny36. Spotyka się też opinię, że studia europej-
skie powinny być w większym stopniu skierowane na zewnątrz, odnosić się 
do procesów toczących się w innych częściach świata i konfrontować teo-
rie z  innymi przypadkami niż Unia Europejska37. Zaangażowanie w nowy 
regionalizm umożliwi przezwyciężenie problemu N=1, czyli przekonania 
o wyjątkowości Europy, oraz lepsze zrozumienie powiązań między regio-
nami i uniknięcie peryferyjności38. 

Studia europejskie w perspektywie dyscyplinarnej
Studia europejskie dysponują dużym zasobem wiedzy na temat Unii 
Europejskiej, jest ona jednak rozproszona między różne dyscypliny. Studia 
europejskie najsilniej rozwinęły się w  ramach stosunków międzynarodo-
wych i  nauk o  polityce. Analitycy identyfi kują wywodzące się z  różnych 

36 B. Rosamond, Political Science of European Integration: Disciplinary History and EU 
Studies, w: Handbook of European Politics, op. cit., s. 10.

37 Ch. Rumford, Ph. Murray, Globalization and the Limitations of European Integration 
Studies: Interdisciplinary Considerations, „Journal of Contemporary European Studies”, vol. 11, 
nr 1, 2003, s. 85; A. Verdun, An American/European Divide in European Integration Studies: 
Bridging the Gap with International Political Economy, „Journal of European Public Policy”, 
vol. 10, nr 1, 2003, s. 96.

38 A. Warleigh, Learning from Europe? EU Studies and the Re-thinking of ‘International 
Relations’, „European Journal of International Relations”, vol. 12, nr 1, 2006, s. 34; A. Warleigh-
-Lack, L. van Langenhove, Rethinking EU Studies: Th e Contribution of Comparative Region-
alism, „Journal of European Integration”, vol. 32, nr 6, 2010, s. 545.
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środowisk trzy wspólnoty badaczy – stosunków międzynarodowych, polityki 
porównawczej i polityki publicznej39. Z perspektywy stosunków międzyna-
rodowych Unia Europejska jest przypadkiem integracji regionalnej i reżimu 
międzynarodowego, wynikiem dyplomacji prowadzonej przez suwerenne 
i racjonalne państwa w warunkach silnie zinstytucjonalizowanej współpracy. 
Narzucone przez neofunkcjonalistów pojęcie integracji nie oddaje procesów 
toczących się w Unii Europejskiej. Integracja zakłada łączenie niezależnych 
elementów w  całość, tymczasem w  Unii Europejskiej dominują stosunki 
międzypaństwowe. Państwa mają zdolność artykułowania swoich celów, 
nie przyglądają się biernie przepływom przez granice czy podporządko-
wywaniu prawa wewnętrznego prawu unijnemu, lecz wpływają na te prze-
pływy i  prawo unijne w  swoim interesie. Państwa zmieniają rozumienie 
suwerenności w celu wzmocnienia swojej pozycji wobec innych aktorów40. 
Integrację europejską wyjaśnia w  tym ujęciu liberalizm międzyrządowy, 
który uwzględnia znaczenie relacji międzypaństwowych. 

W podejściach politologicznych znika międzyrządowa natura integracji 
europejskiej. Wspólnota badaczy wywodząca się z  polityki porównawczej 
bada naturę systemu politycznego w  Unii Europejskiej, w  szczególności 
umiejscowienie władzy oraz jej podział na ustawodawczą, wykonawczą 
i sądowniczą. Badacze stosują wysokie standardy naukowe w zakresie projek-
towania badań, zbierania danych i ich analizy. Unia Europejska nie tworzy 
zasadniczo odmiennego systemu zarządzania, lecz jest jednym z wariantów 
istniejących systemów politycznych, egzemplifi kacją szerszego fenomenu 
społeczności politycznej. Do Unii Europejskiej stosowane są takie katego-
rie, jak demokracja, suwerenność, defi cyt demokracji czy ponadnarodowy 
system partyjny. Studia porównawcze dają pełniejszy wgląd w  takie pro-
blemy, jak formowanie się interesów, znaczenie formalnych i  nieformal-
nych instytucji oraz wpływ różnorodnych aktorów. Zdaniem Simona Hixa 
Unia Europejska nie jest państwem w sensie weberowskim. Nie ma bowiem 
monopolu na legalne użycie siły, wydaje jednak wiążące decyzje. Unia 
Europejska ewoluuje od organizacji międzyrządowej do federacji i powinna 
być badana za pomocą narzędzi używanych w analizie wewnątrzpaństwo-
wego systemu politycznego41. Właściwe teorie to neofunkcjonalizm i insty-
tucjonalizm racjonalnego wyboru. 

39 M.A. Pollack, Th eorizing the European Union: International Organization, Domestic 
Polity or Experiment in New Governance, „Annual Review of Political Science”, vol. 8, 2005, 
s. 357–398. 

40 R. Adler-Nissen, T. Gammeltoft -Hansen (red.), Sovereignty Games: Instrumentalizing 
State Sovereignty in Europe and Beyond, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008, s. 18. Zob. sze-
rzej: J. Czaputowicz, Suwerenność, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2013.

41 Zob.: S. Hix, System polityczny Unii Europejskiej, tłum. A. Komasa, WN PWN, War-
szawa 2010. 
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Z perspektywy wspólnoty badaczy wywodzących się z polityk publicz-
nych Unia Europejska tworzy wielopoziomowy system zarządzania. Rządy 
nie mają wyłączności na zarządzanie. Podejmowanie decyzji odbywa się 
w sieciach polityki, które tworzą zarówno instytucje państwowe, jak i aktorzy 
niepaństwowi. Sieci te znamionuje niehierarchiczna struktura, nieformal-
ność, relacje osobiste i przekraczanie granic organizacyjnych. Horyzontalne 
mechanizmy koordynacji przeważają nad wertykalnymi. Różne rodzaje sieci 
w poszczególnych sektorach kierują się różnymi logikami: technokratycznej 
racjonalności lub politycznych przetargów między głównymi aktorami. Sieci 
odgrywają większą rolę w  obszarach regulacyjnych niż dystrybucyjnych. 
Teoretycznych inspiracji dostarcza podejście governance42. Cechy powyższych 
trzech wspólnot badaczy w  sposób syntetyczny przedstawiono w  tabeli 4. 

Tabela 4. Wspólnoty badaczy w studiach europejskich

Wyszczególnienie
Wspólnota 

stosunków między-
narodowych

Wspólnota 
polityki 

porównawczej

Wspólnota 
polityki publicznej

Przedmiot 
zainteresowania

Rozkład siły miedzy 
państwami

Legitymacja, defi cyt 
demokracji

Wpływ aktorów 
niepaństwowych

Model Unii 
Europejskiej

Reżim międzynaro-
dowy

Federacja System wielopozio-
mowego zarządzania

Teorie integracji 
europejskiej

Liberalizm między-
rządowy 

Neofunkcjonalizm, 
instytucjonalizm 
racjonalnego 
wyboru 

Governance

Źródło: opracowanie własne. 

Politolodzy porównują Unię Europejską do państw federalnych, a bada-
cze stosunków międzynarodowych preferują porównania do bloków regio-
nalnych. Porównania regionalne były stosowane w  początkach studiów 
europejskich w latach 50. i 60.43, później zanikły, by pojawić się ponownie 
w  latach 90., wraz z powstaniem tzw. nowego regionalizmu. Nowy regio-

42 Ch. Jönsson, B. Bjurluf, O. Elgström, A. Sannerstedt, M. Strömvik, Negotiating in 
Networks in the European Union, „International Negotiations”, vol. 3, 1998, s. 332–335; J. Peter-
son, Policy Networks, w: A. Wiener, Th . Dietz (red.), European Integration Th eory, op. cit., 
s. 119; R. Rhodes, Policy Networks: A  British Perspective, „Journal of Th eoretical Politics”, 
vol. 2, nr 3 s. 293–317. Zob. także: J. Czaputowicz, Perspektywy teoretyczne w studiach euro-
pejskich w: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia 
metodologiczne, op. cit., s. 247–272.

43 Zob.: R.D. Hansen, Regional Integration: Refl ections on a Decade of Th eoretical Eff orts, 
„World Politics”, vol. 21, nr 2, 1969, s. 242–271.
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nalizm pełniej uwzględniał oddziaływanie globalnej gospodarki, znaczenie 
instytucji międzynarodowych oraz nadrzędności rywalizacji gospodarczej 
nad militarną. Z tej perspektywy integracja europejska jest jednym z warian-
tów integracji regionalnej, a Unia Europejska, chociaż pod wieloma wzglę-
dami różna, należy do tej samej kategorii bytów co NAFTA, Mercosur, 
APEC czy ASEAN. 

Historycy zajmują się konkretnymi wydarzeniem, naświetlają to, co 
unikatowe, natomiast politolodzy zajmują się klasą wydarzeń, wykorzystują 
dane historyczne do testowania teorii44. Wykorzystują zbiory danych sys-
tematycznie wytwarzane przez Komisją Europejską, Parlament i Eurostat. 
Z  kolei teoria polityczna interesuje się takimi zagadnieniami, jak historia 
idei jedności europejskiej, zasady porządku politycznego, polityczne granice 
Unii Europejskiej, demokracja, sprawiedliwość i legitymacja oraz zdolność 
instytucji do rozwiązywania konfl iktów45.

Prawo różni się od innych dyscyplin rodzajem zadawanych pytań badaw-
czych oraz procedurą udzielania na nie odpowiedzi. Prawnicy mają własne 
pisma i  konferencje, posługują się własnymi metodami – egzegezą aktów 
prawnych i  komentowaniem orzeczeń TSUE. Interesuje ich natura unij-
nego porządku prawnego, w szczególności relacje między prawem unijnym 
a  prawem krajowym, instytucje unijne, proces decyzyjny, wspólny rynek 
oraz prawo konkurencji.

Prawnicy często utrzymują, że prawo jest nadrzędne w  stosunku 
do innych dyscyplin zajmujących się integracją europejską. Prawo Unii 
Europejskiej wyłoniło się z  prawa międzynarodowego publicznego, jest 
odrębne od prawa wewnętrznego, a zarazem od prawa międzynarodowego. 
Część prawników interpretuje integrację europejską w kategoriach konsty-
tucjonalizacji Unii Europejskiej46.

Ortodoksyjne podejście prawne głosi, że integracja europejska jest pro-
cesem prawnym, polegającym w większym stopniu na interpretacji prawa 
niż na decyzjach politycznych. Większość prawników opowiada się za sto-
sowaniem ogólnej teorii prawa do analizy Unii Europejskiej, co nie sprzyja 
wyodrębnieniu studiów europejskich jako oddzielnej dyscypliny. W nauce 
o  stosunkach międzynarodowych zwiększa się grupa prawników mię-
dzynarodowych nawiązujących do teorii stosunków międzynarodowych, 

44 A. Milward, History, Political Science and European Integration, w: Handbook of Euro-
pean Politics, op. cit. , s. 99.

45 Zob. np.: J. Neyer, A. Wiener, Political Th eory of the European Union, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2011. 

46 Zob.: J.H.H. Weiler, Th e Constitution of Europe. „Do the New Cloths Hale an Emperor?”, 
Cambridge University Press, Cambridge 1999, J.H.H. Weiler, M. Wind, European Constitu-
tionalism Beyond the State, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
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m.in. instytucjonalizmu, teorii reżimów i teorii hegemonicznej stabilności. 
Rodzi się pytanie, czy podobnie jest w prawie europejskim.

Obserwatorzy dostrzegają próby podważenia metodologicznej autono-
mii prawa, zastępowanie rozważań doktrynalnych przez analizę roli prawa 
w kontekście społecznym i politycznym. Nowe zagadnienia to wpływ prawa 
na proces integracji europejskiej, ekonomiczna analiza prawa, motywacje, 
naciski i  uwarunkowania orzecznictwa sędziów TSUE oraz liczba pytań 
prejudycjalnych w  poszczególnych państwach47. Takie tematy, jak defi cyt 
demokracji i legitymacja Unii Europejskiej, unijne obywatelstwo i przejrzy-
stość działania instytucji leżą w zakresie zainteresowania zarówno nauk poli-
tycznych, jak i prawa i łatwiej poddają się badaniom interdyscyplinarnym48. 

Wśród prawników trwa dyskusja na temat tego, czy możemy mówić 
o jednej transnarodowej wspólnocie badaczy zajmujących się prawem Unii 
Europejskiej. Przedstawiciele szkoły „prawa jako kultury” twierdzą, że per-
spektywy, systemy i  kultury prawne są różne i  niewspółmierne, a  osoby 
wychowane w  jednym systemie prawnym nie będą rozumieć kontekstu 
innego systemu prawnego. Narodowe systemy edukacyjne przyczyniają się 
do fragmentacji nauczania prawa europejskiego. Choć wiele osób studiuje 
prawo europejskie za granicą, a  katedry prawa europejskiego są otwarte 
dla obywateli innych państw członkowskich, w  praktyce jednak przepływ 
studentów i wykładowców jest ograniczony. Prawo europejskie jest różnie 
rozumiane i  interpretowane w  różnych kulturach prawnych dwudziestu 
ośmiu państw członkowskich49. Przedmiotem debaty nie jest miejsce prawa 
w ramach studiów europejskich, lecz problem jednolitej interpretacji prawa 
unijnego w państwach członkowskich. 

Ekonomia integracji europejskiej jest subdyscypliną ekonomii, która 
zajmuje się takimi zagadnieniami, jak integracja rynków, integracja polityk,
rozwój regionalny i fundusze strukturalne, makroekonomia integracji euro-
 pejskiej w perspektywie zarówno państw członkowskich i całej Unii Euro-
pejskiej50. Przedmiotem zainteresowania ekonomistów jest także wpływ 
integracji europejskiej na gospodarki państw członkowskich oraz rola insty-

47 B. de Witte, European Union Law: A  Unifi ed Academic Discipline?, EUI Working 
Paper RSCAS 2008/34, cadmus.eui.eu/handle/1814/10028; W. Gagatek, Europeistyka jako nowa 
dyscyplina naukowa?, „Studia Europejskie”, nr 1, 2012, s. 162–163.

48 R.A. Wessels, A  Legal Approach to EU Studies, w: Handbook of European Politics, 
op. cit, s. 104–113.

49 B. de Witte, European Union Law..., op. cit., s. 4–7.
50 A. Zielińska-Głębocka, Studia europejskie z perspektywy nauk ekonomicznych. Aspekty 

metodologiczne ze szczególnym uwzględnieniem badań nad konkurencyjnością gospodarczą, 
w: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, 
op. cit., s. 69–85. 
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tucji w kształtowaniu preferencji ekonomicznych. Ważnym zagadnieniem 
jest unia gospodarcza i walutowa, wyjaśniana tym, że rządzące w państwach 
europejskich koalicje były przekonane o konieczności zapewnienia stabiliza-
cji cen i dyscypliny fi nansowej, dlatego oddały uprawnienia do prowadzenia 
polityki monetarnej instytucjom niezależnym od państw członkowskich. 

Ekonomia stosuje do wyjaśnienia integracji europejskiej teorie racjonal-
nego wyboru, gier, instytucji ekonomicznych oraz modele ekonometryczne. 
Do studiów europejskich przeniknęły wypracowane w ramach ekonomii teo-
rie kosztów transakcyjnych i mocodawca-wykonawca51. Z ekonomii wywodzi 
się teoria zależności od ścieżki, która głosi, że decyzje podjęte na wcześniej-
szym etapie integracji i poniesione nakłady determinują prowadzoną politykę, 
która wydaje się korzystniejsza niż polityki alternatywne52. Na przykład nie-
które państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą być przeciwne eksplo-
atacji gazu łupkowego, ponieważ zainwestowały w inne źródła energii (ener-
getyka jądrowa, gazociąg po dnie Bałtyku), co sprawia, że ich dotychczasowa 
droga rozwoju energetyki wydaje się atrakcyjniejsza niż opcje alternatywne. 

Socjologia z  trudem i  stosunkowo późno zaczęła zdobywać sobie wła-
ściwe miejsce w studiach nad Unią Europejską. Na początku badacze inte-
gracji europejskiej, tacy jak Karl Deutsch i  Ernst Haas, podkreślali takie 
socjologiczne aspekty integracji europejskiej, jak znaczenie socjalizacji elit 
i interakcji między obywatelami różnych państw. W następnych dekadach 
podejście socjologiczne zostało jednak zmarginalizowane. „Metodologiczny 
nacjonalizm” kierował uwagę badaczy na różnice między państwami, a nie 
na zjawiska przekraczające granice i  podziały narodowe53. W  końcu lat 
90. podejście socjologiczne zostało utożsamione z  konstruktywistycznym 
i  pracami społecznych teoretyków, takich badaczy jak Jürgen Habermas 
czy Anthony Giddens. 

Socjologowie amerykańscy, którzy są zwykle stosującymi metody ilo-
ściowe empirystami, rzadko angażują się w badanie procesu integracji euro-

51 Zob. szerzej: P.M. Crowley, D.G. Mayes, Contributions From Economics, w: Handbook 
of European Politics, op. cit., s. 114–121; A. Visvizi, Na rozdrożu pomiędzy interdyscyplinar-
nością a specjalizacją w naukach społeczno-ekonomicznych: dyskusja na przykładzie studiów 
europejskich (EU studies), w: K. Żukrowska, Nauki ekonomiczno-społeczne i  rozwój, SGH, 
Warszawa 2008, s. 614–629.

52 P. Pierson, Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics, „American 
Political Science Review”, vol. 92, nr 4, 2000, s. 251–267.

53 A. Favell, V. Guiraudon, Th e Sociology of European Integration: An Agenda, „Euro-
pean Union Politics”, vol. 10 nr 4, 2009, s. 560; G. Ross, Arriving Late to the EU Studies 
Ball: Dilemmas, Prospects and Strategies for the Sociology of the European Union, w: A. Favel, 
V.  Guiraudon, (red.), Sociology of the European Union, Palgrave Macmillan, Basingstoke 
2001, s. 215–224.
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pejskiej. Tymczasem socjologia empiryczna wnosi do studiów europejskich 
takie kategorie, jak klasy społeczne, nierówności i  mobilność społeczna. 
Przyczynia się do wyjaśnienia migracji, obywatelstwa europejskiego i wpływu 
sieci transnarodowych w poszczególnych dziedzinach. Socjologowie proble-
matyzują państwo, tożsamości i interesy aktorów, traktowane przez przed-
stawicieli innych dyscyplin jako oczywiste. Inny obszar zainteresowania to 
kształtowanie się praktyk społecznych pod wpływem procesu europeizacji. 
Popularne podejście Pierre’a Bourdieu głosi, że aktorzy w Unii Europejskiej 
operują w ramach określonych pól polityki54. 

Gdy politolodzy i  prawnicy postrzegają relacje przyczynowe w  Unii 
Europejskiej jako przebiegające „z  góry do dołu”, socjologowie widzą je 
jako relacje „z  dołu do góry”. Uznanie społeczeństwa jako siły sprawczej 
integracji europejskiej może przeciwstawić się obrazowi elit politycznych 
manipulujących społeczeństwami. Socjologia wnosi ponadto do studiów 
europejskich metodologię i  narzędzia socjologiczne, takie jak obserwacja 
bezpośrednia i swobodne wywiady, stosowane coraz częściej przez polito-
logów w badaniu dynamiki procesu integracji europejskiej55. 

Politolodzy koncentrują się na strukturach instytucjonalnych, natomiast 
socjologowie – na aktorach indywidualnych, interakcjach i konfl iktach oraz 
relacjach siły56. Z ich perspektywy wspólne zasady są wynikiem rywalizacji 
sił i umacniają aktorów dominujących w danym sektorze polityki. Innymi 
słowy Unia Europejska jest nie tylko układem instytucjonalnym, lecz także 
strukturą władzy. Unijna sfera publiczna jest podzielona na obszary, które 
przekraczają granice państw, co stwarza problemy zarówno dla realizacji poli-
tyki, jak i jej legitymacji. Badanie integracji europejskiej wymaga wniknięcia
w politykę unijną, zidentyfi kowania jednostek i grup, które w niej uczestni-
czą oraz zanalizowania społecznych uwarunkowań, zasobów i sieci57. 

Socjologowie zwracają także uwagę, że badacze nie są wolnymi elek-
tronami, lecz żyją w środowisku społecznym i podlegają różnym zależno-
ściom. Dominujący aktorzy zmonopolizowali zasoby i kontrolują badaczy

54 A. Favell, Th e Sociology of EU Politics, w: Handbook of European Politics, op. cit., 
s. 122–128.

55 S. Saurugger, F. Mérand, Does European Integration Th eory Need Sociology?, „Com-
parative European Politics”, vol. 8, nr 1, 2010, s. 2–3; S. Saurugger, Sociological Approaches 
in EU Studies, „Journal of European Public Policy”, vol. 16, nr 6, 2009, s. 936; C. Parsons, 
How – and How Much – Are Sociological Approaches to the EU Distinctive?, „Comparative 
European Politics”, vol. 8, nr 1, 2010, s. 143–159.

56 S. Saurugger, Th eoretical Approaches to European Integration, Palgrave Macmillan, 
Houndmills, Basingstoke 2014, s. 162–163.

57 N. Kauppi, Th e Political Ontology of European Integration, „Comparative European 
Politics”, vol. 8, nr 1, 2010, s. 19–36. 
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za pomocą zasad fi nansowania i  dyskursu. W  konsekwencji badacze czę-
sto przedstawiają zjawiska w Unii Europejskiej w lepszym świetle, niż jest 
w  rzeczywistości. Sam sposób formułowania hipotez i dobór teorii zależy 
od systemu fi nansowania projektów badawczych. W konsekwencji pewne 
teorie dominują nie dlatego, że najlepiej wyjaśniają określone zjawiska 
społeczne, lecz dlatego, że badacze, którzy ich używają, mają więcej środ-
ków58. Występuje także zależność między preferencjami politycznymi bada-
cza, a  oceną procesu integracji europejskiej i  stosowaną teorią. Na przy-
kład neofunkcjonaliści są częściej zwolennikami integracji według modelu 
ponadnarodowego, a zwolennicy podejścia międzyrządowego – utrzymania 
suwerenności państw59. 

Kryzys fi nansowy w Unii Europejskiej wymaga wyzwolenia się przez stu-
dia europejskie z poprawności politycznej. Zdaniem niektórych socjologów 
tradycyjne teorie integracji europejskiej nie uwzględniają w sposób wystar-
czający relacji siły i podporządkowania. Aktorzy mają zróżnicowany dostęp 
do władzy w Unii Europejskiej, gdzie reguły gry są tworzone przez silnych, 
faworyzują sprawujących władzę, a powstrzymują pretendentów. Do analizy 
integracji europejskiej pomocne mogą być te podejścia, które uwzględniają 
zróżnicowanie państw w  zakresie zdolności prowadzenia polityki zagra-
nicznej i przydają znaczenie oddziaływaniu potęgi, takie jak realizm neo-
klasyczny, geopolityka, geoekonomia, czy weberowskie koncepcje konfl iktu 
i marksistowskie idee dominacji.

Studia europejskie w Polsce
W  okresie PRL Wspólnoty Europejskie nie były szczególnym przedmio-
tem zainteresowania badaczy. Dopiero na początku lat 90., po uznaniu za 
główny cel polityki zagranicznej członkostwa w Unii Europejskiej i rozpo-
częciu przygotowań do akcesji wzrosło zapotrzebowanie na wiedzę o róż-
nych aspektach funkcjonowania Unii. Jeszcze w  1989 r. powstało Polskie 
Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PESCA), które należy do 
sieci European Community Studies Association – ECSA. Studia euro-
pejskie w  Polsce początkowo obejmowały sześć obszarów tematycznych: 
1) ogólne problemy integracji europejskiej w dziedzinie gospodarczej, poli-
tycznej i społecznej, w tym problem rozszerzenia; 2) powstawanie regionów 
przecinających granice państw; 3) relacje między poszczególnymi państwami 

58 S. Saurugger, Th eoretical Approaches to European Integration, Palgrave Macmillan, 
Houndmills, Basingstoke 2014, s. 168, 178–179.

59 J. Jenson, F. Mérand, Sociology, Institutionalism and the European Union, „Com-
parative European Politics”, vol. 8, nr 1, 2010, s. 87.



30 Jacek Czaputowicz

i grupami państw w perspektywie historycznej i współczesnej; 4) psycho-
logiczny wymiar integracji, system wartości i tożsamości; 5) dostosowanie 
Polski do członkostwa w Unii Europejskiej; 6) unijne instytucje60. 

Problematyką europejską zaczęli zajmować się politolodzy, badacze 
stosunków międzynarodowych, ekonomiści i  prawnicy międzynarodowi. 
W  Polsce politologia i  stosunki międzynarodowe same określają się jako 
interdyscyplinarne, pozostając konglomeratem tematów badanych przez 
różne dyscypliny61. Podobnie studia europejskie są polem badawczym i spe-
cjalnością naukową w ramach wielu dyscyplin, w czym przypominają tra-
dycyjne studia regionalne. Interdyscyplinarność jest często usprawiedli-
wieniem dla braku naukowości. Skoncentrowanie studiów europejskich 
wokół Unii Europejskiej niewątpliwie sprzyjałoby uzyskaniu spójności dys-
cyplinarnej. Nie byłoby to jednak łatwe, ponieważ wielu badaczy pracu-
jących w  instytutach i  katedrach europeistyki zajmuje się tradycyjnymi 
studiami regionalnymi.

Europeistyka podlegała procesowi instytucjonalizacji. Na mocy rozpo-
rządzenia z 3 listopada 2003 r. uzyskała status odrębnego kierunku studiów 
w  ramach nauk politycznych. Obecnie studia magisterskie na kierunku 
„europeistyka” prowadzi ok. 25 uczelni i wydziałów, natomiast studia licen-
cjackie ok. 80 uczelni i  wydziałów, zarówno renomowanych, jak i  mniej 
znanych uczelni62. Spora grupa polskich studentów zrobiła doktoraty 
w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Od 2009 r. orga-
nizowane są dla doktorantów i habilitantów Ogólnopolskie Europeistyczne 
Warsztaty Metodologiczne63. W  2013 r. powstało Polskie Towarzystwo 

60 S. Gebethner, R. Markowski, Political Science – Poland, w: M Kaase, V. Sparschuh, 
A. Wenninger (red.), Th ree Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe. Hand-
book on Economics, Political Science and Sociology (1989–2001), Social Science Information 
Centre (IZ)/Collegium Budapest 2002, s. 314.

61 Zob:. Z. Blok (red.), Czym jest teoria w politologii ?, Dom Wydawniczy ELIPSA, War-
szawa 2011; J. Czaputowicz, Czy interdyscyplinarność jest właściwym kierunkiem rozwoju 
stosunków międzynarodowych w Polsce?, w: A. Gałganek, E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Wielo- 
i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Stosun-
ków Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2012, s. 231–248.

62 Do tych ostatnich należy np. Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Raciborzu, Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie oraz wydział zamiej-
scowy w Chojnicach, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu i Wyższa Szkoła Gospodarki 
Krajowej w Kutnie.

63 Warsztaty odbyły się na Uniwersytecie Warszawskim (2009 r.), Uniwersytecie Szcze-
cińskim (2011 r.), Uniwersytecie Kardynała Stefan Wyszyńskiego ( 2012 r.) oraz na Uniwer-
sytecie Gdańskim (2013 r.). Zob:. S. Kaniewski, D. Kowalewska, M. Żurek (red.), Metodologia 
studiów europejskich, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytut 
Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin- Warszawa 2012; A. Skolimowska (red.), 
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Studiów Europejskich, we wrześniu 2014 r. planowany jest na Uniwersytecie 
Warszawskim I Ogólnopolski Kongres Europeistyki. 

Studia europejskie zawdzięczają swój dynamiczny rozwój programom 
badawczym i edukacyjnym Unii Europejskiej. Za pośrednictwem programu 
Jean Monnet fi nansowane są centra doskonalenia, katedry, kursy i moduły 
nauczania, które dzielą się pod względem dyscyplinarnym na studia prawne, 
polityczne i  administracyjne, ekonomiczne, interdyscyplinarne i  inne64. 
W Polsce na 220 programów Jean Monnet, co jest znaczną liczbą w porów-
naniu z  innymi państwami, relatywnie więcej jest modułów (47%) oraz 
kursów (33%), natomiast mniej katedr (17%) i centrów doskonałości (3%, 
w całym programie Jean Monneta moduły stanowią 42%, kursy 10%, katedry 
38%, a centra doskonałości 7%.). Pod względem zaangażowania w poszcze-
gólnych dyscyplinach bardziej popularne są studia ekonomiczne (37%), poli-
tyczne i administracyjne (25%), natomiast mniej popularne studia prawne 
(15%) i  interdyscyplinarne (14%)65. Relacje między formami działalności 
i dyscyplinami przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Program Jean Monnet w Polsce (%)

Dyscyplina

Centra 
doskona-

lenia
N = 7

Katedry
N = 38

Kursy
N = 71

Moduły
N = 103

PECSA
N = 1

Suma
N = 220

Studia prawne UE 14,3 28,9 12,7 11,7 100,0 15,5

Studia polityczne 
i administracyjne UE

14,3 13,2 33,8 25,2 0,0 25,5

Studia ekonomiczne UE 28,6 44,7 29,6 39,8 0,0 36,8

Studia interdyscypli-
narne UE

42,9 5,3 15,5 14,6 0,0 14,1

Inne 0,0 7,9 8,5 8,7 0,0 8,2

Źródło: eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/directory/New/Version/2008/V1/ajmrepertoire/distrib. Asp.

Teorie i metody w studiach europejskich, Ofi cyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2013. Z kolei 
prace doktorantów na temat metodologii studiów europejskich zob.: K. Ławniczak (red.), 
Metody jakościowe i  ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, Wydział 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

64 Należą do nich studia historyczne, stosunków międzynarodowych i dyplomacji, komu-
nikacji i  informacji, komparatywny regionalizm oraz studia w zakresie dialogu międzykul-
turowego.

65 eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/directory/New/Version/2008/V1/ajmrepertoire/
distrib.Asp.
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Europejskie centra doskonalenia łączą instytuty europejskie, centra 
dokumentacji, profesorów i  wykładowców; ich celem jest rozwój progra-
mów podyplomowych, kształcenie młodych badaczy i  kształcenie usta-
wiczne. Centra w zakresie studiów interdyscyplinarnych są umiejscowione 
na Uniwersytecie Szczecińskim, Uniwersytecie Łódzkim oraz Uniwersytecie 
Warmińsko–Mazurskim, studiów ekonomicznych – na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 
studiów prawnych – Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w  Toruniu, 
a  studiów polityczno-administracyjnych – w  Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie66. 

Udział dyscyplin w programie Jean Monnet różni się w poszczególnych 
państwach. W państwach Europy kontynentalnej – Francji i Niemczech – 
dominują studia prawne, natomiast w państwach anglosaskich – Wielkiej 
Brytanii i  Stanach Zjednoczonych – studia polityczne i  administracyjne. 
Polski system charakteryzuje się wysokim udziałem studiów ekonomicz-
nych, natomiast niskim – studiów prawnych (zob. tab. 6). Różnice mogą 
być wynikiem potencjału naukowego poszczególnych dyscyplin, ale także 
takich czynników, jak polityka Unii Europejskiej lub przedsiębiorczość 
narodowych środowisk.

Tabela 6. Program Jean Monnet w Polsce na tle innych państw (%)

Dyscyplina Polska
N = 220

Francja 
N = 175

Niemcy 
N = 149

Wielka 
Brytania 
N = 213

Stany 
Zjedno-

czone
N = 37

Ogółem 
N = 2542

Studia prawne 15,5 45,7 30,9 21,1 10,8 29,7

Studia polityczne 
i administracyjne 

25,5 9,7 27,5 39,4 37,8 20,8

Studia ekono-
miczne 

36,8 22,3 12,8 14,6 5,4 19,8

Studia interdyscy-
plinarne 

14,1 9,7 20,1 17,8 32,4 19,7

Inne 8,2 12,6 8,7 7,0 13,5 10,1

Źródło: obliczenia na podstawie: eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/directory/New/Version/2008/V1/
ajmrepertoire/distrib.Asp.

66 eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/directory/New/Version/2008/V1/ajmrepertoire/
distrib.Asp.
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Wraz z rozwojem technologii zmieniają się na świecie sposoby  nauczania 
na kierunku europeistyka. Od dłuższego czasu funkcjonowanie Unii 
Europejskiej jest wyjaśniane studentom za pomocą takich metod, jak symu-
lowanie procesu decyzyjnego i  odgrywanie ról67 oraz podróże studyjne68. 
Ostatnio coraz szerzej jest wykorzystywany w nauczaniu Facebook i szkole-
nia on-line (webinars)69. W Polsce dominuje jednak nauczanie tradycyjne, 
a wymienione metody są rzadko stosowane.

Struktura książki
Tematem książki jest miejsce poszczególnych dyscyplin w rozwoju studiów 
europejskich. Grono autorów stanowią zarówno doświadczeni badacze, jak 
i przedstawiciele młodszego pokolenia. W części pierwszej przedstawiono 
podejścia do studiów europejskich z punktu widzenia poszczególnych dys-
cyplin: nauki o  polityce i  stosunków międzynarodowych, prawa i  ekono-
mii. Janusz Ruszkowski przekonuje, że po okresie bezkrytycznych zapoży-
czeń z innych dyscyplin, studia europejskie wydzielają się z nauk o polityce 
i stosunków międzynarodowych i wchodzą w dyscyplinarną fazę rozwoju. 
Przejawem tego procesu jest powstawanie pojęć, teorii i metod właściwych 
dla tej dyscypliny nauki. Krzysztof Szczerski twierdzi z kolei, że specyfi czne 
cechy systemu politycznego Unii Europejskiej pozwalają na wyodrębnienie 
osobnego nurtu badań politologicznych, poświęconego takim zagadnieniom, 
jak legitymacja i granice systemu politycznego Unii Europejskiej, rozumie-
nie władzy, stopień otwartości oraz wielopasmowość zarządzania. W okresie 
kryzysu Unii Europejskiej studia europejskie stoją przed zadaniem przeło-
żenia naukowych założeń na wskazówki praktyczne. 

Kolejny tekst poświęcony jest rozważaniom na temat studiów euro-
pejskich widzianych z perspektywy nauk prawnych. Aleksandra Brodecka 
i Zdzisław Brodecki wskazują, że chociaż część prawników jest zwolennikami 

67 G. Giacomello, In Brussels: Teaching Policy-Making in the EU, „European Political 
Science” vol. 11, 2012, s. 378–393; J. Jozwiak, „Vegelate” and Greece: Teaching the EU Th rough 
Simulations, „European Political Science” vol. 12, 2013, s. 215–230; S. Usherwood, Construct-
ing Eff ective Simulations of the European Union for Teaching: Realising the Potential, „Euro-
pean Political Science”, vol. 13, 2014, s. 53–60.

68 Zob. szerzej: K. Roder, Teaching European Studies: Field Trips to Brussels – An Unde-
rutilised Resource, „European Political Science”, vol. 13, 2014, s. 43–52.

69 S. Lieberman, Using Facebook as an Interactive Learning Environment in European 
Political Studies, „European Political Science”, vol. 13, 2014, s. 23–31, A. Mihai, Th e Virtual 
Classroom: Teaching European Studies Th rough Webinars, „European Political Science”, vol. 13, 
2014, s. 4–11.
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metodologicznej autonomii prawa, współczesna fi lozofi a polityki prawa 
opowiada się za uwzględnieniem analizy ekonomicznej i  społecznej oraz 
badaniem prawa w relacji do rynku i kultury. Poprzez analizowanie struk-
tur i  treści systemów i stosunków prawnych współczesna komparatystyka 
prawnicza przyczynia się do rozwoju badań interdyscyplinarnych. Konstanty 
Adam Wojtaszczyk utrzymuje z kolei, że prawo unijne tworzy ramy funkcjo-
nowania Unii Europejskiej, jednak w wyniku europeizacji prawa krajowego 
powstają różne sytuacje kolizyjne. Główne problemy występujące w deba-
cie europejskiej prawników to funkcje prawa europejskiego, jego wymiar 
ustrojowo-prawny i zasady ustrojowe Unii Europejskiej oraz europeizacja 
prawa i nauk prawnych. 

Miejscu ekonomii w studiach europejskich poświęcone są dwa kolejne 
teksty. Artur Nowak-Far omawia multidyscyplinarność w  ekonomii. Do 
wyjaśnienia integracji europejskiej szczególnie przydatna jest koncepcja 
„zależności od ścieżki”, która pokazuje, że wydarzenia we wczesnej fazie 
rozwoju były decydujące dla dalszego przebiegu procesu. Badacz analizuje 
politologiczne teorie integracji europejskiej, dochodząc do wniosku, że stu-
dia europejskie są naturalnym obszarem dla badań interdyscyplinarnych 
prowadzonych na styku nauk politycznych i  ekonomicznych. Podobnie 
twierdzi Katarzyna Żukrowska – że ekonomia jest nauką interdyscypli-
narną, łączy bowiem perspektywy makro- i  mikroekonomii, które dzielą 
się na mniejsze obszary badań. Autorka omawia związki między ekonomią 
i integracją europejską na różnych etapach historycznego rozwoju. Rozwój 
badań interdyscyplinarnych może jednak ograniczać zbyt wąska specjalizacja 
badaczy, trudności ze stworzeniem interdyscyplinarnego zespołu i  stoso-
wanie metod badawczych nieuwzględniających ewolucji Unii Europejskiej. 
Badania z pogranicza dyscyplin mogą też stwarzać trudność ich oceny, dla-
tego rzadko wykorzystywane są do awansów naukowych.

Część druga poświęcona jest teoriom w studiach europejskich i studiom 
przypadków. W tekście otwierającym Zbigniew Czachór i Adam Jaskulski 
analizują kategorię instytucji, która leży w zainteresowaniu zarówno nauk 
politycznych, prawa, jak i socjologii. W ujęciu prawa instytucje to ciała decy-
zyjne, takie jak Rada, Komisja i Parlament Europejski. Jednak do studiów 
europejskich przeniknęło socjologiczne znaczenie instytucji jako reguł, pro-
cedur i praktyk. Badacze dyskutują znaczenie instytucji w różnych podej-
ściach instytucjonalnych, oddziaływanie kultury oraz relacje między struk-
turą a podmiotowością.

Kolejne dwa teksty dotyczą konstruktywizmu w studiach europejskich. 
Anna Visvizi twierdzi, że celem studiów europejskich nie powinno być 
wypracowanie odrębnego warsztatu metodologicznego, lecz wytyczenie kie-
runku badań nad Unią Europejską i  zgromadzenie wokół niego badaczy. 
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Pozbawione zaplecza teoretyczno-metodologicznego studia europejskie roz-
winęły podejścia interdyscyplinarne. Konstruktywizm skierował je na nowe 
tory i otworzył możliwości przezwyciężenia podziałów metateoretycznych. 
Kamil Ławniczak także utrzymuje, że w  studiach nad Unią Europejską 
konstruktywizm ujawnia znaczny potencjał interdyscyplinarny. Może być 
on rozumiany jako paradygmat na poziomie metateoretycznym lub jako 
konkretna teoria na poziome badań empirycznych, jako np. instytucjona-
lizm socjologiczny. Wpływając na podejścia neoinstytucjonalne, umożliwia 
spojrzenie na integrację europejską jako na proces konstruowania nowego 
bytu społecznego.

Przykładem interdyscyplinarności jest geoekonomia, która łączy stosunki 
międzynarodowe z ekonomią polityczną. Tomasz Grzegorz Grosse dowo-
dzi, że zasady wspólnego rynku umożliwiają ekspansję na rynek europejski 
i  wzmocnienie potencjału geopolitycznego państw największych. Relacje 
między państwami są w Unii Europejskiej asymetryczne, a państwa najbar-
dziej rozwinięte eksploatują obszary słabiej rozwinięte i peryferyjne. Autor 
konkluduje, że studia europejskie przypominają rozbudowane studium 
przypadku, a ich uniwersalne zastosowanie jest ograniczone.

Wielu badaczy postuluje pełniejsze uwzględnienie dorobku regionalizmu 
w studiach europejskich. Należy do nich także Józef Tymanowski, który oma-
wia istotę regionalizmu (współdziałanie państw związanych wspólną historią 
i kulturą w ramach określonego terytorium) i etapy jego rozwoju po zakoń-
czeniu zimnej wojny. Badacz omawia znaczenie regionalizmu w poszczegól-
nych teoriach stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej – neore-
alizmie, neoliberalizmie, neofunkcjonalizmie i konstruktywizmie – stawiając 
w każdym wypadku pytania dotyczące możliwych problemów badawczych.

Kolejne dwa teksty poświęcone są studiom przypadku na temat bez-
pieczeństwa jako obszaru badań. Arkadiusz Rosiński analizuje przydatność 
różnych podejść teoretycznych do europejskiego bezpieczeństwa i obrony. 
Autor dowodzi, że do wyjaśnienia współpracy państw w  tej dziedzinie 
pomocne będzie szerokie spektrum teorii stosunków międzynarodowych, 
politologicznych i  socjologicznych. Analizuje w  szczególności podejścia 
realistyczne, liberalne, instytucjonalizm, konstruktywizm oraz socjologiczną 
teorię pola, opowiadając się za podejściem interdyscyplinarnym i za daleko 
idącą synergią. Bartosz Skłodowski i  Rafał Tenerowicz postulują badanie 
bezpieczeństwa w sposób interdyscyplinarny, z zastosowaniem instrumen-
tarium zarówno klasycznej nauki o polityce, jak i nauki o stosunkach mię-
dzynarodowych. Badacze dyskutują przydatność podejść teoretycznych 
(realizmu, neoliberalizmu i konstruktywizmu) i metodologicznych (insty-
tucjonalizmu i behawioralizmu) do analizy bezpieczeństwa państw człon-
kowskich Unii Europejskiej. 
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W tekście zamykającym tę część Sławomir Łodziński prezentuje studium 
przypadku na temat europeizacji ochrony praw mniejszości narodowych 
w  państwach środkowoeuropejskich. Badacz twierdzi, że ochrona mniej-
szości narodowych stała się warunkiem członkostwa w Unii Europejskiej, 
mimo że nie była ona częścią aquis cumunitaire. Przedmiotem zaintereso-
wania stosunków międzynarodowych było wprowadzanie instytucji i norm 
międzynarodowych, natomiast studiów europejskich – transpozycja stan-
dardów unijnych oraz „podwójne standardy” (np. Francja czy Grecja nie 
uznawały istnienia mniejszości narodowych). Wiele prac na temat unijnej 
warunkowości napisano z perspektywy nowego instytucjonalizmu (zarówno 
w wersji racjonalnego wyboru, jak i konstruktywistycznej). 

Część trzecia, poświęconą badaniom i nauczaniu na kierunku europe-
istyka, otwiera tekst Dariusza Niedźwiedzkiego na temat przedmiotu badań 
studiów europejskich. Autor omawia zalety i  wady różnych możliwości 
wyodrębnienia przedmiotu badawczego studiów europejskich, wskazuje 
na postępującą instytucjonalizację, stopniowy wzrost potencjału badaw-
czego i edukacyjnego polskiej europeistyki, czego wyrazem było utworzenie 
odrębnego kierunku studiów. Dorobek badaczy jest jednak rozproszony. 
Trudno bowiem przedstawicielom różnych dyscyplin znaleźć wspólny język 
i wspólną podstawę teoretyczną i metodologiczną. Także kształtowanie kadr 
europeistycznych jest w Polsce utrudnione, ponieważ zdobywanie tytułów 
naukowych odbywa się poza jednostkami macierzystymi. 

Kolejny tekst dotyczy użyteczności antropologii społeczno-kulturowej 
w obszarze studiów europejskich. Jacek Schmidt twierdzi, że antropologia 
jest dyscypliną naukową o ugruntowanym statusie, czego nie można powie-
dzieć o studiach europejskich. Początkowo dostarczała wiedzy o relacjach 
prawnych, własnościowych i  strukturze władzy na innych kontynentach. 
Ostatnio jednak dostrzeżono jej użyteczność także do opisu zjawisk zacho-
dzących we współczesnej Europie, w szczególności w badaniu kultury poli-
tycznej, tożsamości europejskiej i  obywatelstwa postnarodowego. Badacz 
konkluduje, że studia europejskie mogą szerzej wykorzystywać wypracowaną 
w ramach antropologii metodologię, łączyć metody ilościowe i jakościowe 
oraz stosować triangulację danych źródłowych, metod i teorii.

Wojciech Gagatek przedstawia genezę studiów interdyscyplinarnych 
i  ich współczesne przykłady. Jego zdaniem z  powodów marketingowych 
mianem interdyscyplinarnych określa się kierunki studiów, które na to nie 
zasługują. W  nauczaniu interdyscyplinarnym, poza treściami programo-
wymi, obejmującymi wiedzę wielu dyscyplin, ważne są także zespołowe przy-
gotowywanie sylabusów i proces dochodzenia do syntezy. W Polsce wiedza 
z  zakresu wielu dyscyplin przekazywana polskim studentom europeistyki 
jest mylnie utożsamiane z interdyscyplinarnością. Podobnie Łukasz Zamęcki 
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utrzymuje, że studia europejskie nie wykształciły własnych założeń teore-
tycznych i metod badawczych. Pojęcie interdyscyplinarności utrudnia pogłę-
bioną debatę nad tożsamością studiów europejskich w Polsce, ukrywa ich 
słabość metodologiczną i brak dyscyplinarnej samodzielności. Tymczasem 
interdyscyplinarność jest możliwa tylko w „świecie dyscyplinarnym”. Badacz 
wskazuje także, że obszar zainteresowania studiów europejskich jest czę-
ściowo zbieżny z  nową dyscypliną „nauki o  politykach publicznych”, co 
rodzi szereg problemów praktycznych. Czy np. awans naukowy pracownika 
zajmującego się unijnymi politykami powinien odbywać się w ramach nauk 
o polityce, czy w ramach nauk o polityce publicznej?

Iwona Żukowska analizuje interdyscyplinarność w  polityce badawczej 
Unii Europejskiej. Przedstawia genezę, zalety i wady pierwszych programów 
badawczych, kształtowanie się interdyscyplinarności unijnej polityki badaw-
czej oraz przykłady ważniejszych badań interdyscyplinarnych fi nansowanych 
przez Unie Europejską. Jej zdaniem cele polityk europejskich stymulują 
rozwój badań interdyscyplinarnych, które wymagają jednak wprowadzenia 
odpowiedniej metodologii, pomiaru i wskaźników. Powstająca Europejska 
Przestrzeń Badawcza przynosi korzyści skali, konsoliduje zdolności i zasoby 
oraz umożliwia lepszą koordynację paneuropejskich przedsięwzięć. Paweł 
Stawarz zastanawia się z kolei nad wymiarem naukowym i dydaktycznym 
studiów europejskich, twierdząc, że w porównaniu z państwami zachodnimi, 
w Polsce zbyt mało miejsca w programie nauczania poświęca się umiejętno-
ściom praktycznym. Przed studiami europejskimi stoją trzy drogi rozwoju: 
mogą one pozostać częścią innych dyscyplin naukowych, połączyć zasoby 
i dorobek wielu dyscyplin, nadając im nowy sens, lub stać się autonomiczną 
dyscypliną nauki. Na powyższe postaci studiów europejskich można także 
spojrzeć jak na etapy rozwoju dyscypliny. Obecnie studia europejskie są na 
drugim etapie, by stać się samodzielną dyscypliną naukową powinny stwo-
rzyć własne teorie i metody badawcze. 

Książkę zamyka prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzo-
nych przez Krystynę Gomółkę na Politechnice Gdańskiej na temat stopnia 
spełniania oczekiwań studentów wobec programu europeistyki. Studenci 
często wybierali europeistykę ponieważ był to nowy kierunek studiów, 
którego ukończenie miało zwiększać szanse na rynku pracy. Postulowano 
wprowadzenie specjalizacji oraz większej liczby przedmiotów praktycznych. 
Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, która kładzie nacisk na kwalifi kacje 
praktyczne i odchodzi od standardów nauczania, daje uczelniom swobodę 
kształtowania programów i umożliwia realizację tego postulatu.


